
Lëtzebuerg, den 07/01/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech,

dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Energie & Digitalisatioun

weiderzeleeden.

D’Digitaliséierung bréngt hautdesdaags vill Virdeeler mat sech an suergt dofir, datt

Aarbechtsprozesser kënnen optiméiert ginn, Ressourcen méi effikass kënne geréiert ginn

an d’Kommunikatioun tëscht de Mënschen sou einfach ass wéi nach ni. Déi drëtt

industriell Revolutioun verännert eis Gesellschaft fundamental a wäert mat dozou kënnen

bäidroen de Klimaenjeu resolut unzegoen. Trotz den immense Virdeeler a Chancen, déi

déi nei Technologien mat sech bréngen, duerf een net ausser Uecht loossen, datt dës

Technik en enormen Ressourcëverbrauch mat sech zitt. Net nëmmen

Streamingdéngschter wéi Pornhub oder Netflix, Videospiller oder Smartphones

verbrauchen Energie. Och, a virun allem, déi grouss Data Centeren hunn een immens

héijen Stroumverbrauch. Enger Etüd vun der Université de Liège no, geet den CO2-

Ausstouss an dësem Beräich all Joer em 5 bis 7 % an d’Luucht. Dëst ass eng Hausse,

déi där vum Aviatiounssecteur entsprécht. Aktuell ass dovun auszegoen, datt 5 % vum

gesamten CO2 Ausstouss op den Internet an op Datentransferten zréckzeféieren sinn. 

Bis 2030 wäert sech den Energieverbrauch vum Internet, par Rapport zu haut, aller

Viraussiicht no verdräifachen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Här Minister, ass Datespuersamkeet fir d’Regierung aktuell e Sujet ? Wat plangt de

Minister fir Digitaliséierung géint den héijen Energieverbrauch vun Data Centeren

ze ënnerhuelen ?

2. Plangt de Minister d’Kompriméieren vun Donnéeën als eng Prioritéit festzeleeën fir

eng nohalteg Klimapolitik ? Wa jo, wéi genee huet de Minister wëlles dëst ze

realiséieren ? Wa nee, firwat net ?

3. Wat ass aktuell virgesinn, fir d’Bedreiwer vun Internetsitten ze motivéieren op eng

manner energievore Internetsittarchitektur zréckzegräifen a sou zu der

Dekarboniséierung vum Internet bäizedroen ?

4. Plangt de Minister Bedreiwer vun Data Centeren gesetzlech ze obligéieren

Solarzellen op hire Gebaier ze installéieren ?

Mat déiwem Respekt,

Fernand ETGEN

President vun der Deputéiertechamber
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